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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أما  ،وعلى آله وأصحابه أجمعينوصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد  ،الحمد هلل رب العالمين

  :بعد
 :-رحمه هللاي-بن حجر اظ يقول اإلمام الحاف
صلى -في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

دلوني على ))فقال:  ،صغروا أمرها مفكأنه ((؟ذنتمونيأفال كنتم آ)) :فقال ،فقالوا: ماتت -هللا عليه وسلم
ن  ،ظلمة على أهلها مملوءةإن هذه القبور )) :م قالث ،وزاد مسلم ،متفق عليه فدلوه فصلى عليها، ((قبرها وا 

  .((هم بصالتي عليهمهللا ينورها ل
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه عبده ورسوله، وصلى هللا وسلم وبارك على  ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

لخالف في كونها امرأة أو رجل موجود في الروايات افي قصة المرأة و  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
حكم المستنبط من القصة أو الوبعضهم جزم على كل حال  ،وبعضهم شك هل هي رجل أو امرأة ،الصحيحة

يعني تنظف  ،التي كانت تقم المسجد تخرج القمامة وهي الكناسة ،أنثى القصة ال يتوقف على كونها ذكر أو
ألنها إلقامة شعائر  ؛ها معروفبطياألمر ببناء المساجد وتنظيفها وتو  ،لمساجدوجاء في فضل تنظيف ا ،المسجد

لقاء العلم والدروس  هللا مثل هذه الصالة التي هي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتين واألذكار وقراءة القرآن وا 
وكانت هذه  ،رغيب فيهفتنظيف المساجد جاء الت ،األصل أن يصدر من المسجد ،وجميع ما يتعلق باألمةوالتعليم 

وجود الفتن ال يجوز بحال أن  لكن مع ،وال مانع من خدمة النساء للمساجد إذا أمنت الفتنة ،المرأة تقم المسجد
كما أنه ال يجوز للرجل أن  ،أما أماكن الرجال فال ،أماكن النساء ومصليتهن تنفضتدخل أماكن الرجال لها أن 
 .يدخل ويغشى أماكن النساء

فقال: أين  ،ما رآها ،كأنه افتقدها ،-عليه الصالة والسالم-فسأل عنها النبي  :المسجد قالكانت تقم 
ألن مثل هذه  ؛يعني أعلتموني بموتها ((؟ذنتمونيآأفال كنت )) :فقال ،ماتت :فقالوا ؟فالنة التي كانت تقم المسجد

كان العمل يصدر منهم  ،ال ال ءيأو ش مقابل أو راتب أو تتبع شركة معينةالتي تنظف وال نتصور أنها تأخذ 
لكن إذا صرف من بيت المال لمثل هؤالء فهذا من خير المصارف بال  ،دون مقابل -جل وعال–وجه هللا ابتغاء 

إن شاء -وثوابه عظيم ، -جل وعال–هذه األعمال الصالحة أجره على هللا بمثل لكن كون اإلنسان يتبرع  ،شك



 ،امرأة سوداء تقم المسجد ،قللوا من شأنها ،أمرها افكأنهم صغرو  ((؟نتمونيذأفال كنتم آ)) :فقال ،-هللا تعالى
النظرة الشرعية أنه  ،لكن نظرة الشرع تختلف ،ويخدمون الناس ،قديمة للخدم الذين يعانون المهن ةنظر  تنظف في

بجهدها وعملها  مثل هذه لها حق تبرعت ((دلوني على قبرها)) :فقال ،فكأنهم صغروا أمرها ،إنسان كامل الحقوق 
الفرق بين  ما ،فدلوه فصلى عليها ؟يشفدلوه إ ((دلوني على قبرها))ن لها حق ال شك أ ،ووقتها لتنظيف المسجد

تراُصوا  :مثله اإلمام الذي يقولو  ،والمعنى يختلف ،ألن بعض الناس قد يقرأها هكذا "وهل  فدَ " و"وهقولنا: "فَدل  
تراَصوا  ، وتراُصوا أمر بالتراص،ودُلوه من التدلية نعم ،دَلوه من الداللةف ؟نعم ،تراَصوا :وبعضهم تسمعه يقول

 .متفق عليه ،فدلوه فصلى عليها ((ني على قبرهاو دل))تراصوا وانتهوا،  واماضي انته
))ال  :حديث أبي مرثدمن النهي عن الصالة إلى القبور في  ىمستثنوهذا  ،وفيه الصالة على القبر

 ،ذات الركوع والسجود المعتادة فدل على أن المنهي عنه الصالة المعروفة ((تجلسوا عليها لقبور والإلى اتصلوا 
وال يدخل هذا في النهي عن اتخاذ  ،صلى على القبر -عليه الصالة والسالم-فالنبي  ،أما صالة الجنازة مستثناة

ال تصلوا إلى )) :مرثد الصحيح من حديث أبي ،وال يدخل في النهي عن الصالة إلى القبور ،القبور مساجد
ويبقى أنه ال يقاس على هذا  ،هذا مخصص لعموم النهي ،على قبرها وهنا صلى ((القبور وال تجلسوا عليها

والصالة في المقبرة والصالة في المسجد الذي فيه  ،األصل النهي عن الصالة إلى القبورى قيب ،الخاص غيره
صلى  ،-عليه الصالة والسالم- زة على القبر فثبتت من فعلهوأما صالة الجنا ،كل هذا تتناوله النصوص ،قبر

فحد بعضهم الصالة على القبر  ،المقصود صلى عليه بعد شهر من وفاته ،وصلى على البراء بن معرور ،عليها
المقصود أن الصالة على القبر مشروعة  ،ويختلفون في المدة التي تفوت فيها الصالة على القبر ،إلى شهر

فالنهي عن  ،من صالة وقراءة وغيرهما ،ويبقى ما عداها في حيز المنع ،-عليه الصالة والسالم- ثبتت من فعله
 ،وعلى هذا لو حصل الدفن بعد صالة الفجر ،اتخاذ القبور مساجد يتناول جميع العبادات التي تزاول في المسجد

، أو يسبح أو ما أشبه لل المائةالدفن أن يؤدي أذكار الصباح مثاًل في المقبرة أو يه ينتظروأراد شخص وهو 
اتخاذ  ن أداء األذكار في المقبرة: إفهل نقول ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ؟هل يمنع من هذا أو ال يمنع ،لكذ

  لك ما يمر من آياتؤدي األذكار في المقبرة بما في ذأن يهاه؟  ؟أو ينتظر في أذكاره حتى يخرج ؟لها مسجد
 ..........طالب:
ال ما تجوز ..،وفيها ةفاتحالفيها  ،فيها الصالة  ،القرآن بدعة في المقبرة؟ قراءة لكن قراءة القرآن تجوز وا 

دل على ، فولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ،وجاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد
وزاد  ،وما عدا ذلك يبقى على المنع ،صيصهتخبيخص من ذلك ما جاء الدليل  ،ول في المقبرةاأن العبادات ال تز 

ن هللا  ،إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها)): ثم قال :مسلم هذا  ((لهم بصالتي عليهم اينوره -وجل عز-وا 
ويحتج بها من يرى أن الصالة على  ،مسلمبل هي من أفراد  ،هذه الزيادة لم يخرجها البخاري  :أوالً  ..،يستدل به

 ،لعموم النهي ؛لكية والحنفية ال يرون الصالة على القبراوالم ،-صلى هللا عليه وسلم-نبي القبر خاصة بال
المدة التي  ،غيرهفي هذا الحديث و  -عليه الصالة والسالم-لما ثبت عنه  ،والحنابلة والشافعية يرون جواز ذلك

صلى على البراء بن  -والسالم عليه الصالة-ألن النبي  ؛إلى شهر :على القبر منهم من قال تشرع فيها الصالة
، إذا صلى عليهموجود في قبره يدام الميت  ما ،إلى أن يبلى الميت :ومنهم من يقول ،معرور بعد مضي شهر



لكن تعليق الحكم بمثل هذا الذي ال يطلع عليه وال على مدته وأمده تعليق على  ،عليهبلي وفني ال يصلى 
عليه -وأما دعوى الخصوصية بالنبي  ،المدة الشهر ال يقتضي التحديد اً وكونه صلى ووقع منه أتفاق ،مشكوك فيه

ال  ،-عليه الصالة والسالم-دليل يخصه  ،تخصيصلفالخصوصية تحتاج إلى دليل ل -الصالة والسالم وا 
قد  ،لكم في رسول هللا أسوة حسنة ،طلب من األمة أن تفعله إقتداء به ئاً فإذا فعل شي ،فاألصل أنه القدوة واألسوة

ن هللا ينورها بصالتي عليهم ،مملوءة ظلمة على أهلها إن هذه القبور))يؤخذ التخصيص من التعليل  لكن  ((وا 
 .نعم ،فال يفوت المسلم أجره المترتب عليها ،يب فيهارغوهذه صالة جنازة جاء الت ،األصل اإلقتداء

 :-رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ 
رواه أحمد  ،كان ينهى عن النعي -لى هللا عليه وسلمص-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن حذيفة 

 .والترمذي وحسنه
 .بعده ليال

نعى النجاشي في اليوم  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي هريرة 
 .متفق عليه ،وكبر عليه أربعا   ،وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم ،الذي مات فيه

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
بأس  والحديث ال ،كان ينهى عن النعي -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن حذيفة 

نعى  -عليه الصالة والسالم-والحديث الذي يليه من حديث أبي هريرة أن النبي  ،النعي عن ، ينهىبه حسن
-وأخبر النبي ، اإلخبار بالموت النعي هونهى عنه، ال شك أن الذي فعله غير الذي  ،ونعى ، ينهىالنجاشي

فمجرد اإلخبار من أجل أن يجهز الميت ومن أجل أن يصلى عليه ومن  ،بموت النجاشي -عليه الصالة والسالم
نعى  -عليه الصالة والسالم-فالنبي  ،هذا مجرد إخبار ال بأس به ،فاء حقوقهء ديونه واستأجل أن يبادر بقضا

لكن النعي الذي جاء  ،هذا مجرد إخبار ،وأخبرهم ليجتمعوا فيصلوا عليه ،هلهم النجاشي في اليوم الذي مات في
أن فالن بن فالن وبعث أال الجاهلية تفعله من رفع الصوت في أفواه السكك والطرقات  تكان النهي عنه ما

 ،ليهثم بعد يحصل ما يحصل من بيان محاسنه والنياحة ع ،أال أن فالن بن فالن قد مات ،البعوث إلى القبائل
، وأما ما كانت الجاهلية تفعله وهو هو الداخل في الذم،مقصود أن مثل هذا الذي ال يترتب عليه هدف شرعي ال

 ،ال بأس به ،وتعزية أهله ،ديونه ، وقضاءحقوقه لصالة عليه وتوفيةل االجتماعالنعي لمجرد إذا كان اإلخبار و 
هذه  [( سورة الفجر72)] }َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة{ية يعلن في الصحف أحيانًا ويصدر بما يدل على الترك يلذاو 

إن كان له  اقاصدهماألمور بو واإلعالن عنه في الصحف  ،ال يجوز مثل هذا ،هذا حكم له، تزكية ال تجوز
جوز منه في وكان هذا هو الهدف ،صلة إال بهذه الطريقةبه من له بليغ ال يمكن ت ،وأعمال مبعثرة ،عالقات طويلة

المؤلف ال شك أن  باأللوفات األولى من الجرائد أو الصفحات الكاملة ححجز الصف أما ،ما يحقق هذا الهدف
هذا هو  ،وأن من له عليه حق فليتقدم على أو إلى كذا ،لكن لو وضع خبر صغير بإعالن وفاته ،هذا تبذير
هذا ال  المباهاةزي فيه في صفحات من أجل وتتقبل التعا ،كاملةالأما أن تعلن وفاته في الصفحات  ،الصحيح

نه : إوليقال المباهاةفإن كان يحقق للمخبر  ،يتبع ما يحققه اإلخبار حكمه ، فعرفنا أنيجوز هذا هو المنهي عنه
جتماع أما إذا كان ال ،مثل هذا ال شك أنه ينهى عنه ،وأنه تناقل خبر وفاته الناس ،صلى عليه الجماهير الغفيرة



ألن النبي هذا؛ مطلوب ، صالة عليه فهذا ال بأس بهلومعارفه وأحبابه وأهل الخير والفضل والصالح لأهله وذويه 
نه ال يجوز النعي إال في اليوم : إمنهم من يقول ،النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعى -عليه الصالة والسالم-

لكن  ،ل يجد من نفسه ما يجدوك ،على كل حال األمور بمقاصدها ،وماعدا ذلك ينتهي ،الذي يموت فيه
تجد بعض األخيار إذا سمع  ،لها دور كبير في النعي الموجود اآلن المباهاةالمالحظ في كثير من التصرفات أن 

 ،شخص أو بجنازة ولو لم يعرف صاحبها يرسل رسائل بالجوال من أجل أن يحضر الناس للصالة عليه بوفاة
نما يقصد به ال و  المباهاةهذا ال يقصد به  ،هذا ال بأس به ،وهذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله المكاثرة وا 

يصلون على فالن قال: إمام المسجد أن هذا لو  قل مثل ،أن يحصل المبلغ على أجر الصالة على هذا الميت
ة أجر الصالء إنما ليحصل الناس ليس فيه فخر وال مباهاة وال شيهذا في الوقت الفالني في المسجد الفالني 

علم من أعالم  ،النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعى -عليه الصالة والسالم-النبي  ،على الجنازة وسيأتي
فهذا علم من أعالم  ،الخبر من الحبشة إلى المدينة يحتاج إلى وقت طويل ،ليس هناك وسائل اتصال ،النبوة
الخبر يبلغ اآلفاق  ،لحظة يبلغ الخبر اآلفاقاآلن في ال ،في اليوم الذي مات فيه -عليه الصالة والسالم-نبوته 

 ومصداقه ما ((الرجل ليكذب الكذبة تبلغ الشرق والغرب)) :وجاء في الحديث ،بلحظة من خالل وسائل االتصال
عليه الصالة -المقصود أن كل هذه من أعالم نبوته  ،وخبر الدجال ينتشر في وقت قصير ،بين أيدنا من آالت

ستدل بهذا من يمنع ، يخرج به إلى المصلى ،وكبر عليه أربعاً  ،ى المصلى فصف بهموخرج بهم إل ،-والسالم
 -عليه الصالة والسالم-وأن النبي  ،وستأتي المسألة ،وأنه ال بد أن يخرج بها ،الصالة على الميت في المسجد

العلم خشية الصالة على الميت في المسجد يمنعها بعض أهل ف ،أخرهبيضاء في المسجد إلى ي بناصلى على 
 ،عليه في المسجد لصالة على النجاشي ولم يصلخرج ل -عليه الصالة والسالم-وألن النبي  ؛تلويث المسجد

التي أوردوها وهي تلويث على النجاشي في المسجد العلة  -عليه الصالة والسالم-وخروجه أو صالة النبي 
 ؟على النجاشي خارج المسجد في المصلى ي، فما الذي جعله يصلالمسجد الصالة على الغائب ما فيها تلويث

هذا  ،ولذا تجدون الجنائز الكبيرة التي ال تستوعبها المساجد يصلى عليها في مصليات العيد ،ليكثر الجمع ؟نعم
 ،مع أنه يصلى على غيرها في المساجد ،يخرج بها ،فيصلى على الجنائز الحافلة في مصليات العيد ،حصل
خرج بهم إلى المصلى فصف  ،لما خرج بهم إلى المصلى أراد أن يكثر الجمع -معليه الصالة والسال-فالنبي 

وقال  ،الميت غائبو صلى على الجنازة  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،بهم الصالة على الغائب هذا دليلها
نهم خالف أحد م بن حزم عن السلف أنه لم يأِت عناونقل  ،بشرعية الصالة الغائب مطلقًا الشافعية والحنابلة

 -عليه الصالة والسالم-وعند الحنفية والمالكية ال يصلى على الغائب لكثرة من مات في عهد النبي  ،هذا القول
ولذا منهم من  ،جوازالدليل وهو غائب لكن فعله في الصالة على النجاشي  ،عليهم بغير حضرته فلم يصل

، أما إذا عرفنا أنه صلي عليه في بلده لم لغائبعليه ا : إذا كان الغائب لم يصل عليها في بلده فيصلييقول
لى هذا ميل شيخ اإلسالم  ،عليه يصل عليه  أنه لم يصليثبت ، لكن نحتاج إلى دليل -رحمه هللا-بن تيمية اوا 

ء نافع أثر في اإلسالم كالنجاشي كان رد نعم ال يصلى على كل أحد إنما يصلى على من له ،في بلده
ه يليصلى علبعض الناس عام في األمة أو نفع خاص  ولو وجد من هل نفع ،عليهفمثل هذا يصلى  ،للمسلمين
ومنهم من  ،جاء في الخبر جمود على ما ،منهم من يقيد الصالة على الغائب في اليوم الذي مات فيه ،وفاء له



يت في مات م لكن لو ،إذا كان الميت في جهة القبلة يصلى عليه ،جهة القبلة: يصلى عليه إذا كان في قال
كان الميت في مصر  لكن لو ،عليه وأنت تستدبره توليه ظهرك كستان أو الجهات الشرقية كيف تصليالهند أو با

 ،والحديث الذي معنا النجاشي في جهة القبلة بالنسبة للمدينة ،أو في المغرب ممكن أن تستقبله وتستقبل القبلة
 ،بن حباناويقول به  ،جمود على النص ، وهذا أيضاً بشةومكة تقع بين المدينة والح ،فالحبشة في قبلة المدينة

 أثر فيمن يصلي أوثر في اإلسالم ى الغائب ال سيما إذا كان له أعلى كل حال المرجح صحة وجواز الصالة عل
 ؟لمانعا ما ،له االبن ال يستطيع الحضور عليه يصلي عليه ويدعوو مثاًل توفي والد  ،عليه في وجه الخصوص

  .يصلي عليهله ومثله لو تفي شيخ  ،وفضل عليه ،حياته ألن له أثر في
 :-رحمه هللا-قال 

ما من رجل )) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت النبي  :قال -مارضي هللا عنه-وعن عباس 
 .رواه مسلم ((إال شفعهم هللا فيه ئا  ال يشركون باهلل شي فيقوم على جنازته أربعون رجال   مسلم يموت

 :-رحمه هللا-يقول المؤلف 
))ما من رجل مسلم  :يقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت النبي  :قال -مارضي هللا عنه-وعن عباس 

ما من رجل مسلم يخرج المرأة  إال شفعهم هللا فيه(( ئاً ال يشركون باهلل شي فيقوم على جنازته أربعون رجالً  يموت
ال ما يخرج المرأة وقل مثل  أة مسلمة ماتت وقام على جنازتها أربعون رجالً يعني هل هذا المفهوم معتبر لو امر  ؟وا 

 ةعلى امرأة أو أربعون امرأة على امرأة قسم أو قام أربعون رجالً  ،هذا في القائم لو قام على رجل أربعون امرأة
 امرأة تموت يقوم ،رجل يموت يقوم عليه أربعون امرأة ،رجل يموت يقوم عليه أربعون رجل ،رباعية ؟رباعية ؟يشإ

فهذا الحديث مخرج للصور الثالث أو  ،فالقسمة رباعية ،امرأة تموت يقوم عليها أربعون امرأة ،عليها أربعون رجالً 
وحكم الرجال حكم  ،ما ثبت في النصوص القطعية أن النساء شقائق الرجاللماذا؟ لليس بمخرج  ،نعم ؟نعم ؟ال

ما من رجل مسلم ومثله  ،غير معتبر هذا القيد ، فمثلالنساء إال ما وردت األدلة بتخصيص الرجل أو العكس
ال  بعون رجالً ر أ))صالة للقيام يقومون عليه لال مجرد ا ،يعني يصلون عليه ((يموت فيقوم على جنازته)) ،المرأة

رجل مات بين نساء صلى عليه أربعون  ،لو رجل مات بين نساء وصلى عليه أربعون امرأة ئًا((يشركون باهلل شي
وممنوعة من  ،هي ممنوعة من أتباع الجنازة ؟ تصلينعم ؟: هل المرأة تصلي على الميت أو ال تصليأوالً  ،امرأة

وهي مخاطبة بالنصوص التي تدل على أن من صلى على جنازة فله  ،من الصالة ، لكن ما منعتزيارة القبور
ء وليس عنده رجال رجل مات بين نساالمسألة لكن الصورة التي معنا يفترض  ،هي مخاطبة كالرجل ،قيراط

ألن  ؛فإذا قام عليه أربعين امرأة ال شك أنه يدخل في مثل هذا ،يصلين عليه ؟يصلون عليه يدفن من غير صالة
ال )) ،الرجال والنساء هألن هذا مما يشترك في ؛األدلة على عدم تأثيره تنعم الوصف دل ،الوصف غير مؤثر

صالة لحقيق التوحيد وتجريد التوحيد هؤالء هم الذين يدعون لفيحرص على أهل التحقيق ت ئًا((يشركون باهلل شي
ن أراد أن يصلي يعني كونه يحضر غيرهم ال يمنع ،يحرص عليهم أكثر من غيرهم ،على الميت لكن  ،يصلي، وا 

ال ما يمنع اد أن يصلييوجد من طوائف المبتدعة من إذا أر  لكن الحرص  ،ما يمنع ؟على أهل السنة يمنع وا 
 .نعم ،((إال شفعهم هللا فيه))ليحصل الوعد في الحديث  ؛يشرك باهلل شيئاً  يكون لمن ال

 .........طالب:



 ،وأهل اإلخالص ،توحيد والتجريدلفليحرص في هذا المقام على أهل التحقيق ل ،عمومه يشمل "شيئاً "
  .نعم ،دعوته إجابةويطلب من ترجى  ؛ ألن هذه دعوة فيرجى-جل وعال-وأهل الصدق مع هللا 
 ...وعن سمرة :-رحمه هللا-قال الحافظ 

الذين جاء وصفهم ، أو مثل المعتزلة البشر يعظمون الذين  ...المبتدعة كغالة الصوفية وغالة طوائف
العامة مثل  اتلكن لو وجد من صلى مع الناس في المجتمع ،بأنهم مجوس هذه األمة أو غيرهم ال يدعون 

ألنه لم يثبت على مر التاريخ أن مثل هؤالء يمنعون ال من الصالة ما يخرج أحد  ..،الحرمين وغيرهما ما يقال
الصالة شفاعة  ،هؤالءمثل على  ليصليلكن إذا دعي شخص من أهل السنة  ،العامة وال من الصالة الخاصة

الرجل  ،عليه فقال: ال أصلي ،على فالن المعتزلي : صلفقيل لشخص من أهل السنة ،والشفاعة ال تنال المشرك
: وكان من دعائه ،كأنه ألزم وأحرج فصلى عليه ،ألزم ،عليه وينكر الرؤيا من يمكن أصلي ،خلق القرآنيقول ب

، هذا اعتداء في الدعاء ،معروف عندهم إنكار عذاب القبر فأذقه إياه ،ممن ينكر عذاب القبر اً للهم إن فالنا
ذا كان ال فال..، مثل هذا ال يصلي، هذا اعتداء فمثل هذا ال يصلي، الرجل في دائرة اإلسالم  :مسلم أقولوا 

  .نعم ،فالدعاء له مشروع
 :-رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ 

على امرأة  -صلى هللا عليه وسلم-صليت وراء النبي  :قال -رضي هللا عنه-وعن سمرة بن جندب 
  .متفق عليه ،ماتت في نفاسها فقام وسطها

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
على امرأة  -صلى هللا عليه وسلم-صليت وراء النبي " :قال -رضي هللا عنه-ندب وعن سمرة بن ج

من الحكم الظاهرة في هذا أن  ولعل ،وسط المرأة "فقام وسطها"يعني بعد الوالدة أو أثناء الوالدة  "ماتت في نفاسها
وعلى كل حال  ،لينيعني إذا قام في وسطها استتر هذا الوسط عن رؤية المص ،يستر هذا الوسط عن المصلين

 ،صدر الرجل ،عند صدره :ومن أهل العلم من يقول ،إزاء رأسه ،ند رأسهعوأما بالنسبة للرجل ف ،هذا حكم المرأة
-ود والترمذي من حديث أنس أن النبي ، مما أخرجه أبو داقام عند رأسه -عليه الصالة والسالم-هو النبي 

 ،يعني عند وسطها ،قام عند عجزتهاعلى المرأة فوصلى  ،سهقام عند رأصلى على رجل ف -صلى هللا عليه وسلم
  .نعم ،فهذه هي السنة ،كما هو في هذا الحديث

 :-رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ 
على ابني  -صلى هللا عليه وسلم-وهللا لقد صلى رسول هللا " :قالت -ارضي هللا عنه-وعن عائشة 
  .رواه مسلم "بيضاء في المسجد

وهللا لقد " :ردًا على من أنكر عليها الصالة على الميت في المسجد -اضي هللا عنهر -تقول عائشة 
، وأبوهما والبيضاء أمهما ،سهل وسهيل "على ابني بيضاء في المسجد -صلى هللا عليه وسلم-صلى رسول هللا 

 ،المسجدعلى أبي بكر في  ، وُصليفي المسجد -عليه الصالة والسالم-بن ربيعة صلى عليهما النبي  وهب
 -عليه الصالة والسالم-في المسجد في عهده  ىوما زالت صالة الجنازة تؤد ،على عمر في المسجد يوصل
صلى هللا عليه -ن النبي ، أو ألففي هذا رد على من يرى عدم إدخال الميت المسجد بشبهة التلويث ،وبعده



وبهذا يقول  ،ائزة من غير كراهةفالصالة على الميت في المسجد ج ،على النجاشي في المصلى صلى -وسلم
لكن  ،وبعضهم يتجاوز فيطلق عدم الصحة ،بعضهم يطلق الكراهة ،ال تجوزوذهب بعضهم إلى أنها  ،الجمهور

رضي -عمر  ،واالحتجاج عليه مما ذكر ،فالراجح جواز الصالة على الميت في المسجد ،هذا كله قول مرجوح
عليه -وقبل ذلك النبي  ،صهيب صلى على عمر في المسجد ،دصلى على أبي بكر في المسج -هللا تعالى عنه
 .نعم ،بيضاء في المسجدي بناصلى على  -الصالة والسالم

 :-رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ 
وأنه كبر على جنازة  ،يكبر على جنائزنا أربعا   كان زيد بن أرقم" :قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى

  .رواه مسلم واألربعة "يكبرها -صلى هللا عليه وسلم- كان رسول هللا :فقال ،فسألته ،خمسا  
رواه سعيد بن  ،إنه بدري  :وقال ،أنه كبر على سهل بن ُحنيف ست -رضي هللا عنه-وعن على 

 .منصور وأصله في البخاري 
  .بعده

 ،نا أربعا  يكبر على جنائز  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعن جابر 
  .رواه الشافعي بإسناد ضعيف "ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة األولى

 :بن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالاصليت خلف  :هللا بن عوف قال وعن طلحة بن عبد
 .رواه البخاري  "أنها سنة لتعلموا

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
" عبد كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً " :قال -ي هللا عنهرض- ىوعن عبد الرحمن بن أبي ليل

وابنه محمد اإلمام  ،حديثه في الصحيحين وغيرهما ،بل من خيارهم وثقاتهم ،من التابعين ي ليلىبن أبالرحمن 
ن واألب م ،سيئ الحفظ ،رواية ضعيفللكنه بالنسبة ل ،الفقيه المشهور الذي يدور اسمه كثير في كتب الفقه

على الجنازة أربع  " وهذا هو الغالب في التكبيركان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً " :قال ،ثقات التابعين
رواه مسلم  "يكبرها -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :فسألته فقال ،وأنه كبر على جنازة خمساً " ،تكبيرات
في  االتفاقلكن  ،من ثالث إلى تسع ،الصحيحة اتفي الرواي اً التكبير على الجنازة جاء عدده متفاوت "واألربعة

 ،وبان أثره ،وكان التكبيرات تزاد في حق من زاد فضله ،بن عبد البر وغيره وقع على األربعاالنهاية كما قال 
 ددة بعن الزيادة منهم من يمنع الزيا: إومنهم من يقول ،يمنع من الزيادة فيما بعد االتفاقن هذا : إمن يقول فمنهم
فمن بعدهم بعين ولذا يذكر عن بعض أهل العلم من الصحابة والتا ،ن الزيادة ما زالت: إومنهم من يقول ،االتفاق

 هيبة،له  االتفاقلكن يبقى أن  ،الزيادةسوغت  هذا إذا ،كن ينبغي أن يكون على قلةل ،إلى وقتنا هذا من قد يزيد
ن  -كان رسول هللا " :خمسًا فسألته فقالجنازة وأنه كبر على  ،عاً يكبر على جنائزنا أرب" ،األصل الجوازكان وا 

وهذا  ،كبر أربعاً  ،أربعاً كبر على النجاشي  -عليه الصالة والسالم-النبي  "،يكبرها -صلى هللا عليه وسلم
وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم األئمة األربعة وكثير من أتباعهم إلى أن  ،الحديث يدل على الخمس

ومنهم من يرى أنه ال مانع من الزيادة على األربع حسب قوة األثر  ا،فال يزاد عليه ،مر استقر على األربعاأل
، ولذا فيزاد على هذا -عليه الصالة والسالم-من فعله دام ثبتت الزيادة  ما ،عليهفي الدين يزاد لهذا الشخص 



وأصله في  ،رواه سعيد بن المنصور ،ه بدري إن :وقال اً أو صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ست على لما كبر
 ،إنه شهد بدراً  :وقال ،من دون الست ،في البخاري أن علي كبر على سهل بن حنيف من دون عدد ،البخاري 

رجه ذكر هذه خفي مست انيوالبرق ،يدل على أنه هناك زيادة في الصالة في العدد اً نه شهد بدر : إالتعليل وقال
استمرار الزيادة لمن كان له  ،فهذا يدل على االستمرار ،التي روى بها البخاري الحديث يعني من الطريقة ،الزيادة
أربعًا وخمسًا  -صلى هللا عليه وسلم-كانوا يكبرون على عهد رسول هللا  :وعند البيهقي من حديث وائل قال ،أثر

 -رضي هللا عنه-فجمع عمر  ،سعمن الثالث إلى الت ،إلى التسعبما هو... بن عبد البر أخبر بل ا ،وستًا وسبعاً 
وهذا حجة من ال  ،فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ،فأخبر كل بما رأى -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب رسول 

 الم -رضي هللا عنه-لكن صنيع علي  ،ولم يخالفه أحد ،وجمع الناس عليه ،أفتى به عمر :يقول ،يرى الزيادة
ن كان هذا العد ،كبر على سهل بن حنيف  ،لكن التعليل يشعر بأن هناك زيادة في العدد ،د ليس في الصحيحوا 

 ناك :قال -رضي هللا عنه-وعن جابر  ،والحجة في االتفاق ،يستدل بها بعضهم على أنه لم يحصل إجماع
ام فرواه اإلم ،ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة األولى ،يكبر على جنائزنا أربعاً  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

الحفاظ  ،وهو متروك ى،إبراهيم بن أبي يحي هألنه من طريق شيخ ؛جداً  ضعيفبل  ،الشافعي بإسناد ضعيف
من حيث الصدق ال من  ،يحسن الظن به -تعالى رحمه هللا-واإلمام الشافعي  ،بل ضعفه شديد ،على تضعيفه
ويريد بذلك إبراهيم بن  ،حدثني الثقة :ا يقولم اً وكثير  ،الثقة في روايته ،حدثنا المتهم في دينه :فيقال ،حيث الديانة

 ،والتكبير على الجنائز أربعًا تقدم ما يشهد له ،فالحديث ضعيف جداً  ،هذا الذي تركه أكثر األئمة ىأبي يحي
وأما القراءة بفاتحة الكتاب في التكبيرة األولى فيدل لها من روى البخاري عن  ،صلى على النجاشي وكبر أربعاً 

على  -مارضي هللا عنه-بن عباس اصليت خلف " :قال -عنهتعالى رضي هللا -هللا بن عوف  طلحة بن عبد
 ؛ ألنه ال يريدسنة أو من السنة له حكم الرفع :وقول الصحابي ،لتعلموا أنها سنة :وقال ،بفاتحة الكتاب جنازة فقرأ

صحيح في  -الحديث الصحيح في-لم في الصحيح اس :ولذا قال ،-عليه الصالة والسالم-بذلك إال سنة النبي 
وهل  :مالقال س ،إن كانت تريد السنة فهجر في الصالة :بن عمر للحجاجاالبخاري في كتاب الحج لما قال 

 .من السنة فهو مرفوع :فإذا قال الصحابي ؟-عليه الصالة والسالم-يريدون بذلك إال سنة النبي 
 قوووووووووووول الصوووووووووووحابي مووووووووووون السووووووووووونة أو
 بعووووووووووووووووود النبوووووووووووووووووي قالوووووووووووووووووه بأعصووووووووووووووووورِ 

       ج

 الرفووووووووووع ولووووووووووو هأمرنووووووووووا حكموووووووووونحووووووووووو  
 علووووووى الصووووووحيح وهووووووو قووووووول األكثوووووورِ 

 
 ج

صالة لمن لم  ال)) :ولعموم حديث عبادة ؛هذا الحديث بداللةد التكبيرة األولى يقرأ بفاتحة الكتاب عبف 
ة والمسأل ،قراءة الفاتحةمن فال بد  ،فيشملها هذا ،صالة الجنازة صالة ،الجنازة صالةو  ((يقرأ بفاتحة الكتاب

  .لكن هذا الذي يدل عليه الدليل، خالفية
 :-رحمه هللا-قال الحافظ 

على جنازة  -صلى هللا عليه وسلم-صلى رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعن عوف بن مالك 
غسله بالماء اوأكرم نزله ووسع مدخله و  ،عنه اعفُ رحمه وعافية و اه و ل اللهم أغفر)) :فحفظت من دعائه

من  ا  خير  وأهال   ،من داره ا  خير  ا  وأبدله دار  ،ه من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنسنقو  ،والثلج والبرد
   .روه مسلم ((وعذاب النار ،فتنة القبر ه، وقوأدخله الجنة ،أهله



، ومن أجله الصالة على الجنازة الدعاء للميت ةعيو ر واألصل في مش ،يث في الدعاء للميتهذا الحد
 .ةألنها شفاع شرعت

على جنازة  -صلى هللا عليه وسلم-صلى رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعن عوف بن مالك 
جهر بهذا  -عليه الصالة والسالم-ويحتمل أن النبي  ،فدل على أن الدعاء أطول من هذا "فحفظت من دعائه

عليه الصالة -لنبي كما سأل أبو هريرة ا ،بعد أن سلم فحفظ عنهأله ويحتمل أنه س ،الدعاء حتى سمع وحفظ
إما أن نه ، واالحتمال قائم على أعن ما يقوله في سكوته بين التكبير والقراءة فأخبره بدعاء االستفتاح -والسالم

بل حفظ  ،ولذا لم يحفظه كله ،منه عوف قريب منه فحفظحينئٍذ ويكون ، خفيفًا وهذا ال يؤثر اً يكون جهر به جهر 
لكن لو شرع الجهر به  ،وبعضهم أخذ من هذا مشروعية الجهر بالدعاء ((اللهم اغفر له وارحمه)) :من دعائه

لكن كيف حفظه من دعاء  ،يسر به اإلمام ويسر به المأموم ،فدل على أنه مما يسر به ،لحفظ التأمين عليه
كما كان يجهر باآلية  ،فحفظ عنه ال يمنع أن يكون النبي جهر ببعض الدعاء ؟-عليه الصالة والسالم-النبي 

 ((وأكرم نزله ،عنه ارحمه، وعافه واعفه و ل غفر))اللهم ا  :فحفظ من دعائه هذا ،أحيانًا في الصالة السرية
ه من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من ، ونقغسله بالماء والثلج والبردا و ))قبره  ((ووسع مدخله)) ضيافته
القبل التنقية  الغسل ((الدنس ينقى من الخطايا كما  ،ستفتاح التنقية قبل الغسليعني في دعاء اال ؟التنقية قبل وا 

للغسال بثوب فيه بقع أن يغسله  ءيعني هل األفضل إذا جي ،ثم بعد ذلك يغسل ،ينقى الثوب األبيض من الدنس
ل ألن التخلية قب ؟لماذا ،يتتبع البقع ثم يغسله كامالً  ؟أو يتتبع هذه البقع ثم يغسله كامالً  ،أواًل ثم يتتبع هذه البقع

 ،نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ،ماشي على هذا االستفتاحفي دعاء  ،التحلية
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من  ،اغسله بالماء والثلج والبرد :لكن هنا ،بالماء والثلج والبرد واغسلني
غسل قبل أو نقي قبل فالمسألة  والمسألة معنوية سواءً  ،ترتيب: إن هذه الواو ال تقتضي قد يقول قائل ،الدنس
ألن المسألة هنا  دعاء االستفتاح أظهر مما جاء هنا؛جاء في  لكن ترتيب الكالم في المحسوسات ما ،معنوية
 ، وأدخله الجنة. من أهله اً خير  وأهالً  ،من داره اً خير  اً وأبدله دار  ؟بظاهرهو  ال ماا  اهر و ظ ،معنوية

ذا لم يقرأها المصلي في صالة الجنازة ليس  ؟ءة سورة الفاتحة في صالة الجنازة سنةهل قرا :يقول وا 
  ؟ءعليه شي

ال صالة لمن لم )): لعموم حديث عبادةبسنة بل واجبة، بعضهم يقول بركنيتها كالصالة؛  ليست ،ال بلى
 ،-عليه الصالة والسالم-النبي  فالمراد أنها عمل مأثور عن ،نها سنةوأما قول الصحابي: إ ((يقرأ بفاتحة الكتاب

 .والسنة هنا أعم من أن تكون واجبة أو سنة اصطالحية
 :قال عوف ((ه فتنة القبر وعذاب النار، وقوأدخله الجنة ه،من أهل اً خير  وأهالً  ه،من دار  اً خير  اً وأبدله دار ))

صلى هللا -شك أن كون النبي ال  ،لك الميتلذ -صلى هللا عليه وسلم-فتمنيت لو كنت أنا الميت لدعاء الرسول 
  .نعم ،والحديث في صحيح مسلم ،لإلنسان بهذا الدعاء هذه منقبة له يدعو -عليه وسلم

 :-رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ 



إذا صلى على جنازة  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 
اللهم من أحييته منا فأحييه  ،بنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانائشاهدنا وغا))اللهم اغفر لحينا وميتنا و  :يقول

  .رواه مسلم واألربعة ((اللهم ال تحرمنا أجره وال تضلنا بعده ،ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان ،على اإلسالم
نما ،إلى صحيح مسلم ال يوجد في مسلم -هللارحمه -الحديث الذي عزاه الحافظ  اهذ هو موجود في  وا 

فالحديث أقل أحواله الحسن  ،ال تقدح العلة التي ذكرت ،لكن العلة ال تقدح ،أعله بعضهم ،وأعل الحديث ،السنن
 :فهو مقبول في الجملة يقول
إذا صلى على جنازة  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا " :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

- بناائللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغ))ا :-ن األدعية بعد التكبيرة الثالثةل مو يعني من ضمن ما يق- :يقول
الصغير لم يقترف ذنبًا يؤاخذ عليه ألنه  !يعني تطلب المغفرة للصغير ((وصغيرنا وكبيرنا -الحاضر والغائب

 ؟نعم ؟فيما إذا كلف ورتكب ذنباً  موقوفةفكيف تطلب المغفرة له أو تكون  ،غير مكلف
 ........طالب:

وتكون الدعوة موقوفة حتى يكلف ويرتكب  ،له ألنه موجود ًا وارتكب ذنبًا دعا له إنما يدعوإذا صار مكلف
ال فاألصل أنه ال ذنب له اآلن الحي والميت آال يشمل ما جاء  ((وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا)) ،الذنب وا 

لكن هذا  ؟لك الميت ويشمل الذكر واألنثىكبير وكذ؟ ويشمل الصغير الالحي ما يشمل الشاهد والغائب ؟بعده
ا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا غفر لحينا اللهم ))تفصيل لما قد يعزب عن الذهن أثناء الدعاء فيستحضر 

على اإلسالم على أعماله  أحييه ((اللهم من أحييته منا فأحييه على اإلسالم)) :ثم قال وذكرنا وأنثنا ((وكبيرنا
ألن اإليمان أكمل من  ؛ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان على الكمال ،المتطلبة لألعمال الباطنةالظاهرة 
وال تضلنا  ،اللهم ال تحرمنا أجره ،ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان))فيطلب الكمال عند الخاتمة  ،اإلسالم

 ود والبيهقي، وجاء في السنن سنن أبي دامإلى ما تقد إضافة -عليه الصالة والسالم-هذا نوع من أدعيته  ((بعده
 ا،وأنت قبضت روحه ،وأنت أعلم بسرها وعالنيتها ،إلسالمأنت هديتها لخلقتها و أنت اللهم أنت ربها و )) :وغيرهما
 ،وأنت أهل الوفاء والحمد ،ه فتنة القبر وعذاب النار، فقاللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك ،له غفراشفعاء ف جئناك

فإن  -عليه الصالة والسالم-عن النبي  أدعيةالمقصود أنه حفظ  ((ر له واحمه إنك أنت الغفور الرحيماللهم فاغف
ال يقتصر على بعضها أمكن أن   .نعم ،ويخلص في الدعاء للميت كما في حديث الحق ،تقال جميعها وا 

 :-رحمه هللا-قال الحافظ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له )) :لقا -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعنه 

  .بن حباناوصححه  ،درواه أبو داو  ((الدعاء
إذا صليتم على الميت فأخلصوا )) قال: -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -عنهتعالى رضي هللا -وعنه 

لم يخلص في فإذا  ،من أجل أن يستجاب ، والدعاء له اإلنسان يدعوألن الصالة على الميت شفاعة ((له الدعاء
ها وال يترتب علي ،تكون عبثاً  وصالته حينئذٍ  ،دعائه وال في شفاعاته فحري أال يستجاب الدعاء وال تقبل الشفاعة

جر على الصالة على ، إذا لم يخلص في الدعاء تؤ وال المصلى عليه يلمصلاألثر المنوط بها ال بالنسبة ل
إلى  ..((الجنازة من شهد))على ذلك من حديث الحق وجاء الحث  ،نفع أخيكلألنك جئت في  ؟الماذ ،الميت



تصلى عليها بقلب غافل ال تفقه منه شيء وتستحق القيراط والقيراط أجر  ((من صلى عليها فله قيراط))أخره 
فإذا لم يخلص اإلنسان في الدعاء بعض الناس يكون بينه وبين المصلى عليه  !كبير وثواب كبير على ما سيأتي

ال بينه وبين قريبة ثم يتأثر بذلك ال خصوما  مشاحة و  ال بنيه وبين أبيه وا  ، وقد ال يخلص في الدعاء وحينئذٍ ة وا 
اإلخالص  ضدوهذا الدعاء عليه، عليه كما سمعنا قريبًا مع االختالف في المعتقد قد يحملهم ذلك على يدعو 

أن و  ،لى اإلنسان أن يخلصفع ،وهذا حديث حسن ((فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) ،في الدعاء
فإذا أخلص وأحضر قلبه نفع أخاه بدعائه الذي أخلص فيه  ؛ ألن الدعاء ال يقبل من قلب الٍه،يستحضر قلبه

فإذا حصل هناك خالف  -هللا تعالى إن شاء-أثرها من األجر اآلتي ذكره  وانتفع هو بهذه الصالة وترتب عليها
وجد خالف في أمر من أمور الدنيا، هل يقتضي  ،من أمور الدنيا ي أمرف في أمر من أمور الدنيا وجد خالف

َوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمن ُظِلَم{نعم  ؟عليه مثل هذا أن يدعو  فيدعى [( سورة النساء841)] }الَّ ُيِحبُّ ّللاهُ اْلَجْهَر ِبالسُّ
ن ترك الدعاء استوفى حقه كامالً  ،مظلمتهعليه في حياته بقدر  ن أباحه وحلله ُضو  ،مةيوم القيا وا  عف له في وا 

}َفَمْن َعَفا  أخاه وأبرأه مما عنده من مظلمة ال يظن أن أجره يذهب سداً  لإذا حلن اإلنسان إنه ، ال يظاألجل
عفو المقصود أن ال [( سورة آل عمران834)] }َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس{ [( سورة الشورى 44)] َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى ّللاَِّ{

وظلم شخص أخر  ،بل تتمنى أن يعاقب في دنياه قبل أخراه ،لكن بعض النفوس قد ال تجود بمثل هذا ،مطلوب
 ،وبس :فقال بلهجته ،عليه بالخبر أن فالن قد مات الذي دعا له ًا، وكرر الدعاء ثم جيءعليه دعاء كثير  فدعا

بشرية ال شك أنها يحصل منها مثل هذه النفوس ال ،نعم هذا موجود، غير الموت هجاء يعني ما ،يعني فقط
 ؛فعلى اإلنسان أن يتأدب بآداب الشرع وأخالقه ،لكن إذا لم تزم وتخطم بخطام الشرع تفلت على اإلنسان ،األمور
في ال وهل تظن أن عفوك عنه ينزل من قيمتك  ؟لذي تجنيه من هذا الدعاءا ما ،عفوتلو  يضيرك ألنه ما

المقصود أن مثل هذا يزيده عزة ورفعة بين الناس وعند هللا  ًا،زاد هللا أحد بعفو إال عز  فالعفو ما ،الدنيا بل يرفعك
 ويدعو -جل وعال-ويجد أجره موفورًا عند هللا  ،فيخلص له الدعاء هو يبيحه ويحلله عما له عليه -جل وعال-

 ،ليمشي خطوات تذكر له جنازة في مكان قريب فال يكلف نفسه ،وتجد بعض الناس محروم ،له له ليدعى
الصالة على إن لم بعضهم وقد كُ  د الذي تقام فيه الجنازة وال يصلي،واألعظم من ذلك الذي يجلس في مسج

صلى  هو بافتراء، هذا حاصل ما ،أنا صليت أمس على واحد :الجنازة قيراط يا أخي قم جالس في المسجد يقول
بالمقابل أناس يصلون األوقات الخمسة في المساجد و  ،له نهاية خوان مايا اإلحرمان ال ،أمس على واحد يكفي

ذ ،زادك ا، هذاالتي يصلى فيها على الجنائز مع بعد منازلهم عنه  ،صليت على الناس صلوا عليك فيما بعد اوا 
والجزاء من  ،لك الملك ، دعالمسلم دعوي لك إذا دعوت أنت ءوال يضيع عند هللا شي ،إذا حرمت حرمت نفسك

، لن أما إذا تساهلت فال شك أن الجزاء من جنس هذا ،ويحصل لك مثله ،ليهتوفق إ ءبالشيفتهتم  ،جنس العمل
  .نعم ،-إن شاء هللا تعالى-وحرمت نفسك األجر العظيم الوارد فيما سيأتي  ،حد إال النادريصلي عليك أ

 :-رحمه هللا-قال الحافظ 
أسرعوا بالجنازة فإن تك )) :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة 

ن تك سوى خير تقدمونها إليهصالحة ف  .متفق عليه ((ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ، وا 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 



األموور  ((أسوورعوا بالجنووازة)) :قووال -صوولى هللا عليووه وسوولم-عوون النبووي  -رضووي هللا عنووه-وعوون أبووي هريوورة 
دخالوه القبوروتقلي ،هذا يراد منه المبادرة ، ويسورع فوي فيبوادر بتجهيوزه وبالصوالة عليوه ،ل الوقت بوين خوروج الوروح وا 

مووونهم مووون يفهوووم أن اإلسوووراع هوووو مجووورد الطريوووق مووون المسوووجد بعووود  ((الجنوووازةبأسووورعوا ))إلوووى المقبووورة  المشوووي أيضووواً 
أسرعوا ))اله في قبر لكن العلة تتناول جميع ما يحتاجه الميت من خروج روحه إلى إدخ ،الصالة عليها إلى دفنها

 ،يعنوي دون موا يوؤثر علوى الحامول وال علوى المشويع : يسون اإلسوراع بهوا دون الخبوب،يقول أهل العلوم ((في الجنازة
ال يسن اإلسراع بهاوال... وال يعرض الميت للسقوط   ؟مقتضواه أن نسورع بالصوالةهول  ((عوا بالجنوازةر س))أ، لكن وا 

فوإن تكون ))، الصالة إطالتهوا مون مصولحة الميوت ومون مصولحة المصوليألن  ؛ال ؟هل يقتضى أن نسرع بالصالة
 قبره لذي ينتظره فيا ما ((فخير تقدمونها إليه -هذه الجنازة- صالحة

 .........طالب:
روضووة موون  ،صووالحة فخيوور تقوودمونها إليووه تقوودمونها إلووى روضووة موون ريوواض الجنووةإذا كانووت هووذه الجنووازة 

فشور تضوعونه ))بخوالف إن كانوت سووى ذلوك  ((قودموني قودموني)) :ه يقوولولوذا جواء فوي الخبور أنو ،رياض الجنوة
فمثوول هووذا يسووتراح  ،واألموووات مسووتريح ومسووتراح منووه ،وأمواتوواً  الووتخلص موون األشوورار مطلوووب أحيوواء ((عوون رقووابكم

 ألنهووا تقوودم علووى جووزاء عملهووا ((أخرونووي أخرونووي)) :وجوواء فووي الخبوور أنهووا تقووول ،يبووادر بدفنووه ويسووتراح منووه ،منووه
ن تك سووى ، السيئ عونكم وال يلوزم مون ذلوك  ((تضوعونه عون رقوابكم)) :قولوه ((ذلوك فشور تضوعونه عون رقوابكم ))وا 

فوذكر الرقواب ال  ،سوتراح منوهملتستريحوا من هذا الشخص الوذي غيور صوالح الوذي ينبغوي أن يكوون  ؛حقيقة الرقبة
لكون هول هوي تحمول  ،اع فوي أثنواء حملهواألن بعضوهم يسوتدل بهوذا علوى أن الموراد بوه اإلسور  ؛يقتضي حقيقة الرقبة

اللهوم إذا وجود مون األربعوة الحملوة شوخص  ،موا تحمول علوى الرقواب ،علوى المناكوب ؟على الرقاب أم على المناكب
 ،ليسوت مقصوودة لوذاتها ةبو، فالرقلكن األصل أنها توضع علوى المناكوب ،ممكن يضعها على رأسه قصير يريد أن

تحموول فووي  ًا،فووالن تحموول فووي رقبتووه دينوو :بوودليل أنهووم يقولووون  ،راع بووه أثنوواء حملهوواإن هووذا المووراد بووه اإلسوو :فووال يقووال
المقصوود أن مثول هوذه ال توراد الرقبوة والعنوق علوى  ،فوي ذمتوه اً تبقوى دينو ،دين في عنقه ،دين في رقبته ًا،رقبته دين

رقبتوه ويسولم لدائنوة فوي  مومًا أن يوضوع القيودإنما ألن األصل أن يوضع المدين أو المطلوب ع ،وجه التخصيص
واألمور باإلسوراع نقول جموع مون أهول العلوم  ،وال يوراد حقيقوة الرقبوة ،لطالبه فتعد هذا إلى التصورفات بقيوة التصورفات

هنواك أمووور  ،بون حوزماوأوجبوه  ،نودب ال للوجووبلفنقول االتفواق علووى أنوه ل اإلسوراعفيسون  ،نودبلعلوى أنوه ل االتفواق
م الماضوووي تووووفي شووويخ مووون المشوووايخ بعووود صوووالة العشووواء عنوووده درس وتووووفي العوووا ،والمبوووادرة اإلسوووراعتتطلوووب عووودم 
لكون أو ثوالث،  والصوالة عليوه سواعتين توهفابعود و عليه صوالة الصوبح فوي الصويف يعنوي  ، وصليالساعة الواحدة

ويوووذكر  ،واجوووب ،فوووال شوووك أن التوووأخير واجوووب ،لوووك يعنوووي احتموووال، وأريووود التأكووود مووون ذإذا كانوووت الوفووواة فجوووأة موووثالً 
الوفواة وأدخول الثالجوة ثوم بعود ذلوك  ي بعوض المستشوفيات أنوه حصول أنوه حكوم عليوه بموتوه وكتوب تقريورقصوص فو
فمثل هذا فيريزر،  لكن عاد مات من البرد ،يعني وجد جالس ميت ،وجد جالس فدل على أنه لم يمت ؟ويش تبين

ألنوك بهوذا قضويت علوى  ؛دهخرجوت روحوه مون جسو ،حتى يجزم بأنه موات ،وال يبادر بكتابة تقريره ،ال يستعجل به
إذا وجود هوذا االحتموال ال  :أقوول االحتموالفوإذا وجود هوذا  ،فكنوت سوببًا فوي وفاتهوا ،احتموال أن تعويش ،نفس مؤمن

وهنوواك قصووص  ،يجووب التثبوت فووي مثوول هووذا ،فينبغوي التثبووت فووي مثوول هووذاأكوود، يجووز المبووادرة واإلسووراع إال بعوود الت



فون وجهوز للصوالة وكوم مون غريوق اسوتخرج مون البوائر كُ  ،موا توقوع مون خوالف ءشي :أقول ..،من ءتدل على شي
  .كثيرة جداً  أسئلةانتهى الوقت،  ،فالتثبت في مثل هذا واجب ،هذا من القديم وهو موجود ،عليه ثم تحرك
  .كثيرة ،تترك ،تترك األسئلة ،-إن شاء هللا-ر ئمتعلقة بالزكاة لها نظا أسئلةهذه 

 .اللهم صل وسلم


